
 Студентски столове и общежития ЕАД 

           ___________________________________________________    
                   София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 

 
                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
                                           
                                                 №  44  / 14.05.2020 г. 
 
 Относно: проведена процедура за избор на доставчик на обществена поръчка, чрез 
публикуване на Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.3, открита с решение №18 на  
03.02.2020 г. 
                                             О  Б  Я  В  Я  В  А  М 
                                                     
1.  На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, прекратявам Процедурата за избор на 
доставчик на обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с 
предмет:„Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи 
препарати, за нуждите на клоновете на „Студентски столове и общежития“ ЕАД за 
обособени позиции №6 и №8, поради неподаване  на оферти за тези позиции. 
 
2. На основание чл.110, ал.1, т.4 и ал.5 от ЗОП, отменям влязло в сила решение за 
определяне на изпълнители и прекратявам Процедурата за избор на доставчик на 
обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: 
„Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати, за 
нуждите на клоновете на „Студентски столове и общежития“ ЕАД за обособени 
позиции №5 и №7, поради отказ за сключване на договори с класирания на първо място 
по обособена позиция №5 и  класираните на първо и второ място по обособена позиция 
№ 7. 
 
3. На основание чл.191, ал.1, т.1 от Закон за обществените поръчки, откривам 
Процедура  за изпращане на покана до определени лица за избор на изпълнители за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хигиенни 
материали, перилни и почистващи препарати, за нуждите на клоновете на „Студентски 
столове и общежития“ ЕАД за четири обособени позиции“. 
 
4. Одобрявам Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични 
доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати, за нуждите на 
клоновете на „Студентски столове и общежития“ ЕАД за четири обособени позиции“. 
 
5. Покани да се изпратят на „Пластик София“ООД, гр.София и „Кристиян 2015“ЕООД 
гр.Хасково за участие по обособените  позиции. 
 
6. Възлагам на гл. юрисконсулт и р-л „Финансов отдел“, да изпратят Поканите на 
избраните лица  и в същия ден да съдействат за качването им в Профила на купувача. 
           Настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение  и изпълнение. 
 
                                                                                  Изпълнителен директор : (подпис) 
                                                                                              (Сергей Миланов) 
                             Данните са заличени съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 


